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Waarde hoorders,

door toedoen van de beste geneeskundige
snij kunst onzer dagen, die van mij n hoogge-
waardeerden ambtgenoot Dr. J. H. Zaayer,
van den rand des grafs teruggekeerd, om in
het land der levenden misschien nog eene
wij le to vertoeven, voorzien van een ambtelij k
verlof tot herstel van gezondh eid, dat mij ver-
gunt, met behoud van bezoldiging voorloopig
rust to houden, heb ik gemeend, niet werkeloos
to moeten blij yen, nu, niettegenstaande verre-
gaande verzwakking en tegen eigene verwach-
ting in, mij ne levees- en werkkracht nog vol-
doende blij kt, om na al hetgeen er in mij n
lichaam gebeurd is en gedaan, het geven van
onderwijs voor mij alsnog mogelijk to maken .
En zoo ziet Gij mij opnieuw weer voor U in
den leerstoel, niet om dat ik er in m ij n acht-
enzestigste levensjaar nog zoo op belust bee,
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mijzelven nog eens to hooren, alvast wat
ik ditmaal to zeggen heb, zeg ik allerminst
voor mij n genoegen, maar omdat 1k, zoolang
ik het woord hooren laten kkn, het niet ont-
houden wil aan den tijdgenoot, allereerst aan
den jeugdigen tijdgenoot, die er de beteekenis
van beseft, of althans gevoelt, wel wetende,
dat bet met mij ne verdwij ning of mij n aftreden
tot zwajgen komt. Ik zelf sta hier thans om
to beginners met de levendige bijgedachte, dat
wat ik hier nogmaals onderneem, zich niet
meer vele malen zal kunnen herhalen ; onder-
nemen wij met deze bijgedachte den leergang
tezamen ! Want leergangen van zuivere en
toegepaste rede zijn geene taken, die zich,
wanneer ik er niet meer ben, door erfgenamen
of opvolgers laten overnemen, bestendigen en
voortzetten ; opmerkingen van onverbloemde
en zuivere redelij kheid zijn in alle eeuwen ge-
maakt en zullen ook na mij n dood gemaakt
worden, maar de leer als geheel is alleen in
mij n brein doordacht ter beschikking, en houdt
met mijnen dood weer op, ten onzent to wor-
den onderwezen. Stelselmatig sprekende wijs-
heid maakt zich tot moment, tot blijvende
vluchtigheid, en komt niet tot duurzaam spre-
kend persoonlij k aanzij n, in ons land even
weinig als in het land van Hegel of elders .
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Bij wijze van voorspel of inleiding wilde ik
U van avond om to beginners onderhouden
over de teekenen des tij ds in onze dagen . Die
teekenen zij n van zelf ontelbaar, dock velen
ervan laten zich bespreken onder een hoofd
het wezen en de gevolgen der democratic, der
stelselmatig en eenzij dig doorgedreven demo-
cratic. Hegel heeft eens de vraag afgewezen,
of monarchic dan wel democratic beter was .
En op zichzelve, dat is als eenzij digheden,
zij n zij dan ook beiden verkeerd, wat ik U
verzoek, als mij n oordeel to bedenken, in-
geval Gij straks in verzoeking mocht komen,
om to wanen, dat ik onvoorwaardelij k of een-
zijdig voorstander hers van de monarchic . Een
partij ganger van vorstelij ke willekeur ben ik
nooit geweest, en ben 1k ook nu niet . Maar ik
besef, dat bij voorbeeld in Duitschland de vor-
sten middelpunten zij n geweest van organische
samenwerking, en de mogendheden, die tegen
het hart van Europa, hors eigen hart, hadden
samengespannen, hebben in 1918 geweten wat
zij eischten, toen zij aftreding der vorsten
eischten. Zij wilden Duitschland zwakker zien .
Sedert dien is Duitschland gedesorganizeerd,
en zij n ongeluk zal het ongel uk blij ken ook
van zij ne overwinnaars. Wij zelve zij n met onze
vermolmd oppervlakkige en verkankerende be-
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schaving sedert 1918 vooruitgegaan naar be-
neden, naar ontwrichting en ontbinding, naar
ontreddering en staatsbankroet, natuu rlij k ten
gevolge van bet zoogenoemd volksgezinde, in
werkelij kheid gewetenlooze drij yen der corn -
munisten, socialisten en overige democraten,
maar voorgegaan ook, ja voortgestuwd en voort-
gedreven, door de verdwaasde regeering zelve,
eels zoogenaamd rechtsch ministerie, dat ten
believe der op geldelij k voordeel azende mede-
standers en democratisch veeleischende tegen-
standers eene voorbeeldelooze geidverkwisting
en revolutionaire wetten op zijn geweten heeft,
wetten en maatregelen, die ten verderve leiden .
Naar rechts en links zoo gezegd ten believe
van het yolk, bet souvereine yolk . Yolk echter
heet in onze dagen bij voorkeur de groote hoop
der minderwaardige stedelingen, de menigte
all ereerst der stedelij ke arbeiders ; dit yolk is
arm aan echten volkszin, en zorgeloos teert
het zonder eigen vlij t van den arbeid der
anderen, allereerst van het landvolk . ,ls anor-
ganische mas a met verkeerden gemeenschaps-
zin is het van bet organische en georga,ni-
zeerde yolk slechts een lt~i, ondankbaar en
verkankerd overblij fsel ; de heerschappij van
bet zoogenaanlde yolk is als heerschappij van
den arbeider de heerschappij eener menigte
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zonder plichtsgevoel of belangstelling voor het
gemeenschappelij k nationaal belang, die liefst
zoo weinig mogelijk doet, en zonder dwang of
toezicht dit weinige slecht doet. „Hoe doe ik
het minst en krij g ik het meest ?" Zietdaar de
vraag van den arbeidenden stand in onze dagen,
die al het goede mede verlangt, dock niet be-
hoorlij k mede wil werken, en door gezamenlij k
gedwing ontgaan wil aan den wedij ver, waarbij
men vraagt : „hoe werk ik het best en verdien
ik het meest ?" Veel wordt er tot dat dons
hebzuchtige yolk gesproken over het gevaar
van de reactie. Maar dat het in zijne onrecht-
vaardigheid jegens vlij t en verdienstelij kheid
zelf bezig is, den achteruitgang to bewerken,
dat hoort het niet, en wil het niet hooren . In
eendrachtige tweedracht jegens de kerkelij ke
partij en, die met hare schol en en schooleischen
aan het ontredderen onzer geldmiddelen druk
en onverbiddelij k mededoen, maakt in eigen
verkeerd begrepen belang de tot macht en
heerschappij gekomen goddelooze arbeiders-
klasse den staat tot verkwister op kosten der
aan de stembus in de minderheid blijvende
nij were burgerij, zonder dat de hoogste loonen
den arbeider zelven tot een gewillig belasting-
betaler maken. Want doze wil alles voor niets
hebben, allereerst de school voor zijne kinderen .
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En wat hij niet opbrengt, spaart hij ook niet ;
zorgeloos verdoet hij het aan grove en onedele
weelde, om in geval van ziekte of werkeloos-
heid luidkeels het noodige weer op to eischen
van den staat, die daarvoor hen, die nog iets
hebben, de minder zorgelooze en meer spaar-
zame burgerij, maar berooven moet en plun-
derer tot bedragen, die alle welgesteldheid ten
slotte m oeten verwoesten . Waar van den
staat het meest wordt geeischt, in de wereld-
burgerlij k voelende groote stad, het oord, waar
in lichamelij ke en geestelij ke onwelriekendheid
de arbeidersklasse thans den bags speelt, wordt
voor den staat, die toc h de geest is van de
gezamenlijke natie zelve, het minst gevoeld ;
de groote stad, de wereldstad ten slotte, is
het oord, waar de geest van organische ont-
wikkeling onzer samenleving ontluikt, verloopt
en verdort tot geestelooze uitwendigheid van
beschaving zonder plichtsgevoel, zedelij kheid
en vaderlandsliefde . Daaraan wordt aanhoudend
medegewerkt in het democratische dagblad en
bij gelegenheid in de grootsteedsche volksver-
gadering; was de kerkelijke samenkomst eene
volksvergadering in het vertroostende licht der
eeuwigheid en het verzachtende teeken der
liefde, de democratische volksvergadering onzer
dagen is eene verkeerd en omgekeerd kerke-



11

lijke samenkomst in het versomberende licht
van de belangen der tij deli] kheid en het ver-
bitterende teeken van den haat . De schaamte-
loosheid, om met den Talmoed to spreken,
neemt dan ook toe ; vermaning helpt niet
meer ; grij saards worden beschaamd gemaakt
door knapen ; de zoon ontziet zich niet meer
voor den wader, de dochter verheft zich tegen
de moeder, en men heeft tegenwoordig zijne
vijanden aan eigene huisgenooten ; het voor-
komen der samenleving is hondsch geworden .
Eene beschaving, die zoo is verloopen, most
bestemd zijn, om door zelfverkankering aan
haar einde to komen, een einde vol smerigheid,
stank en verrotting .

In de troonrede van dit jaar laat de Neder-
landsche regeering deter dagen Hare Maj esteit
onze geeerbiedigde Koningin een vermanend
woord medespreken . Wij zullen voortaan angst-
vallig de spaarzaamheid moeten betrachten ;
wij zullen vlijtig moeten werken aan het her-
stel onzer nationals welvaart . De regeering
voegt er niet bij, dat zij zelve de landgenooten,
die dat wilden, drie jaar lang flunk democra-
tisch heeft bemoeilij kt, geknepen en op aldoor
zwaarder lasten gebracht, ten deele door eene
onzinnig kostbare schoolpolitiek, ten deele om
democratische monden tot zwij gen to brengen,
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die niet tot zwij gen to brengen zij n . „Het
publieke leven is op meer bescheiden voet in
to ric hten ; de belastingdruk heeft de gren
onzer geldelij ke draagkracht bereikt, en de
tij d, waarin de rij ksmiddelen boven verwach-
ting vloeiden, is voorbij ." Drie jaar lang echter
is onder haarzelve, onder deze zoogenaamd
rechtsche regeering, ten believe der op school-
subsidies azende kerkelij ke partij en ter eene,
der onverzadigbare onkerkelijk democratische
volkshelft ter andere zij de, onze staat roekeloos
en zelfs krankzinnig verkwistend geweest, om
zoo doende naar de zij de der m eerdere welge-
steldheid verpletterend veeleischend en wel-
vaart vernietigend to worden . Waarbij dan de
ontreddering onzer weerbaarheid tot bestrij ding
van de kosten der democratic niet veel h eeft
geholpen! Allereerst onze modern Roomsche
minister van arbeid heeft, geholpen overigens
door omen duren minister van onderwijs, de
zaken van ons land vlug en vlotweg in de
war gestuurd, en wel als democraat, als be-
vorderaar van de luiheid en veeleischendheid
der achterbuurt ; bij alle bevoordeeling van
afzonderlij ke partij genooten heeft hij zij ne
eigene moeder de Heilige Kerk ten onzent
van den wal geholpen in den sloot. Aan de
democratic namelij k, zegge aan de gepeupel-
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regeering, zal de Kerk der middeleeuwen even-
zeer als onze hoogere beschaving to gronde gaan .
Door anderen zal U dit in onze nu reeds

erg democratische dagen niet licht zoo ronduit
worden gezegd ; „de gedaante dezer werel d
gaat voorbij," dat beseffen wij eigenlijk alien,
dock anderen toonen allicht onvermij deli] ker
wijze bezorgdheid, om dan tevens een onge-
grond vertrou wen in de toekomst uit to spre-
ken. Maar treffend zij n in dit opzicht toch
ook elders de teekenen des tij ds . Zoo zegt de
h elderziende, meer bepaaldelij k met hat astrale
gebied vertrouwde Charles W ebster Leadbeater,
de stifle verstrekker van ingevingen aan de
pronklievende en voor de vertooningen zor-
gende mevrouw Annie Besant, de man van
Adj ar bij Madras, die Krisj namoerti had voor-
bereid, om van den komenden Boeddha de
levende tempel to kunnen zij n, Leadbeater de
hoogbej aarde, als . . . . `liberaal Katholiek' of
gnostiek bisschop van Australia, in een boek
over de verborgene zijde der Christelijke feesten,
dat wij menschen zij n van eene groote bescha-
ving, of dit ten minste zelve vinden, maar dat
er een ontzettende hoop ellende is in de wereld,
en wij aan een zeker snort van verandering
groote behoette hebben . Overal, zegt hij, heerscht
onrust, en hat schij nt, dat hat stelsel, waarop
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wij eenige eeuwen lang hadden vertrouwd,
rondom ons ineen zal storten ; een nieuwe tij d
is op de komst, en jets nieuws hebben wij
van noode, moeten wij hebben . De nood van
de wergild is onmiskenbaar groot . En nooit,
dat hij weet, is er eene beschaving geweest,
waarin men zoo gej aagd heeft geleefd en zoo-
veel haast heeft gehad als wij tegenwoordig ;
dat komt altegader van onze nieuwe verkeers-
middelen, van onze spoorwegen en onze stoom-
schepen, onze elektrische telegrafen en onze
dagbladen . (Voegen wij bij : onze krachtwagens
en stoomfietsen .) En het verwoest, zegt Lead-
beater, gestel en gezondheid van vele menschen .
Al to waar ! Zoo waar, dat reeds de gewone
fiets, in de samenleving onzer dagen eene
onontbeerlijkheid, meteen hare bedenkelijkheid
en zelfs verderflij kheid heeft als trillend en
schokkend verderver vooral van den vrouwe-
lij ken onderbuik, om niet to spreken van de
fiets als middel tot heimelij k verkeer en factor
van gezag vernietigende of democratische ver-
ij deling eener zedelij ke opvoeding .

Om hoogere geestesontwikkeling, zoude eens
naar het zeggen van omen theosophischen
bisschop vorst Bismarck hebben opgemerkt,
geeft geene democratic. Die tracht alles neer
to halen tot een gemeenschappelijk peil, van
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zelf het laagste ; die wil wetten, om de rij ken
to berooven en in bedwang to h ouden, terwij 1
zij zelve aan geene wetten wil gehoorzamen .
Ware vrij heid wordt door haar niet bevorderd ;
wel de zegepraal eener willekeur, waardoor de
macht is bij de gemeene zelfzucht, en alleen
zij in bedwang worden gehouden, die als vrije
menschen zouden willen leven en werken. De
mensch in het algemeen, erkent dan onze hel-
derziende bisschop zelf, is nu nog voor de
vrijheid niet geschikt, en wij gaan een tusschen-
tij d to gem oet, waarin de taken allerminst
zullen gaan, zooals zij gaan moesten . Niette-
min zullen wij de menschen nooit vooruit
krij gen, tenzij wij h un eenige vrij heid gunnen ;
door dit onaangename stadium van democra-
tisch wanbestuur moeten wij heen, om to
komen tot een tijd, waarin de heerschappij
van het yolk de heerschappij zal zijn van de
besten . Tegenwoordig, ronduit gezegd, is zij
dat niet. Aristocratic beteekent heerschappij
van de besten, de democratic beteekent heer-
schappij van het yolk ; wij hopen op eenen
tijd, dat democratic en aristocratic hetzelfde
zullen zijn .
Aldus to Sydney in Nieuw-Zuid-Wales de

`liberaal Katholieke' of Blavatskiaansch theo-
sophische bisschop Leadbeater. Nu, de hoop
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doet leven, en moeilij k had hij to Sydney in
het openbaar kunnen zeggen, dat de democratic
de overmacht der minderwaardigheid is en blijft .
De leuze echter „zoo omhoog zoo omlaag" laat
zich ook als maatschappelijk en staatkundig
democratisch ideaal niet waken tot iets anders
dan eene leuze van zelfbedrog, tot uiting eener
gced gegronde verwachting van menschelij ke
bewustheden vol eenheid zonder verscheiden-
heid, vol verscheidenheid zonder verschil van
schranderheid en domheid, van edele en onedele
gezindheid. En de democratic als heerschappij
der menigte blijft oppermacht van min edel
voelende onbekwaamheid en onbevoegdheid,
die macht heeft verkregen over datgene, wat
zij niet had kunnen berameri, vervaardigen of
inrichten, en niet eens vermag in stand to
houden ; die opmaakt en verteert, om later
gebrek to lijden, maar zich in haar onverstand
en hare zielige zorgeloosheid om zoo iets van
daag niet bekommert, en van het door anderen
tezaamgebrachte en tezaamgespaarde zonder
eigene offervaardigheid voor het gemeenebest
eenzij dig partij dig wil halen en grij pen en
plukken wat er met ge weld of geschreeu w en
bedreigingen to plukken en to halen valt, als
ware de sch atkist van staat een toovercabinet,
waaruit in lengte van tij d zal kunnen worden
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gehaald, wat er door gems to gronde gerichte
welgesteldheid meer konde zij n ingelegd . De
democratic in hare beginselvastheid of stelsel-
matige en ongetemperde eenzijdigheid is en
wordt niet eene waarden vermeerderende, op-
bouwende en organizeerende of ook zelfs in
stand houdende macht ; zij is daarvan bet om-
gekeerde, en kan slechts erven om to bederven .
Eene ware of bo ven partij zucht verhevene en
het belang des geheels beoogende geestelij ke
grootheid brengt zij niet aan het bewind, wel
onbekwame en beunhazende praatjesmakers,
die onbekommerd om 's lands belang in de
volksvergadering en volksvertegenwoordiging
den gemeenen man partij dig naar den mond
praten, en sterk zij n in het vitten op alles en
nog wat, in het uitmeten en uitsch reeuwen
van zoogenoemde volksgrieven, maar zonder
degelij kheid van kennis en onmachtig tot daad-
werkelij ke bevordering van maatschappelij ke
wenschelij kheden of redelij k begrepen nationals
welvaart. De veertienduizend inwoners van
Amsterdam, die bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van dit jaar op twee straatzwervers hebben
gestemd, hebben het klassieke blijk geleverd
van het plichtsgevoel allereerst, en voorts van
bet staatkundige in- en doorzicht, dat men in
taken van hoogere gemeenschap bij den ge-
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meenen man heeft aan to nemen ; zij hebben
duidelijk en zuiver van de democratische staats-
inrichting de strekking aan het licht gebracht .
Want die blij ft dezelfde, ook waar zij niet zoo
duide1ijk uitkomt : ook zonder zulke uitersten
heeft de democratic ten onzent de volksver-
tegenwoordiging verlaagd en den toon der ge-
dachtenwisselingen gemeen gemaakt ; de demo-
cratic brengt geen algemeen belang bevorderend
staatsman maar in alles partij dig blij vends
minderwaardigheid naar voren en naar bo ven,
ongemoedelij ke mastklimmers, die bij bespre-
kingen en stem mingen stel selm atig Jan Rap
ter wills zijn, al weten zij, dat zij daardoor
schade doen aan het land, of deszelfs toekomst
zelfs in gevaar brengen . Wie onzer stelt nog
belang in kamerverslagen, wie west niet, dat
de partij belangen, of wat ervoor gehouden
wordt, gedachtenwisselingen over het nationaal
wenschelij ke bij na doorloopend voor onze kamer-
leden tot schij nvertooningen m aken ? De demo-
cratische kiezer vraagt niet naar nationals
wenschelijkheid ; hij houdt zich aan zichzelven
en verlangt alleen naar bevrediging van eigene,
nationals gemeenschap verloochenende en ten
slotte ontbindende, wenschen . De gemeenschaps-
zin van den tot democraat ontwikkelden arbeider
is de gemeenschapszin van het bewust geworden
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kankergezwel, dat onder ons ook reeds de staats-
en stadsambtenaren heeft aangestoken, die al
begonnen zijn, zich het recht toe to kennen,
om in h unne afzonderlij ke vereenigingen onte-
vredenheid jegens stad of staat to toonen bij
wij ze van bedreiging met, of besluit tot, ge-
zamenlijke staking. Een staat, die dat moet
dulden, is in beginsel verloren ; hij moet op
den duur chaotisch worden . En zoo brengt het
democratisch gewordene yolk in zij ne `souverei-
niteit' op den duur onherstelbare schade toe
aan eigen werkelijk, van de ruimere of hoogere
gemeenschap onafscheidelij k, belang ; het woelt,
breekt af, teert op, verdoet en ontreddert, om
van 's lands welvaart en bet hoogere in de
samenleving ten slotte weinig of niets over to
laten. Want edele schoonheidszin, echte heili-
ging des gemoeds en ware redelijkheid van
oordeel zijn geene zaken voor de democratic ;
die blij ft veeleer bevorderlij k aan platheid en
gemeenheid, aan omkoopbaarheid en onver-
schilligheid omtrent al het hoogere . Een bloei
onzer samenleving m oge m ij nentwege niettemin
een tij dlang nog van buiten zijn aan to wij zen,
innerlij ke voosheid is er nu al, en zal zich nog
meer verspreiden, allereerst in en uit de groote
steden. Want de mensch van de groote steden
is of wordt een verlOOpen mensch ; hij is of
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wordt in bet kerkelij ke goddeloos, voor het
vaderland liefdeloos, in het maatschappelij ke
zedeloos en in het natuurlij ke kinderloos ; de
groote stall zuigt aanhoudend levenssappen uit
het land, om ze verkankerend to verkeeren in
verdorvene en onvruchtbare, bij gelegenheid
verwoesting aanrichtende anorganische massa .

Zonder eenige schuld aan den toestand zij n
wij geen van alien ; wij alien hebben voor ons
deel en op onze wijze datgene bevorderd en
in de hand gewerkt wat kom.en moest, hetgeen
dan niet wil zeggen, dat alien in gelij ke mate
schuldig staan . Een groot en niet to overzien
aandeel aan de ontwrichting, vervuiling en
ontreddering van de Europeesche samenleving
onzer dagen bet bedroeft mij, dat ik bet
zeggen most, heeft boven en behalve de
buitenlandsche vrijmetselarij, of als macht erin,
het internationals Jodendom, dat reeds of juist
in zijne rechtzinnigheid niet het lam to midden
der woiven is geweest, waarvoor de Joodsche
schriftgeleerden bet hebben verkiaard . Ii de
middeleeuwen is de slavenbandel, in den nieu-
weren tij d de handel in meisj es in Joodsche
handen geweest, en bet Poerimfeest, bet groote
Joodsche feest der wrake, kan ons doen be-
denken, dat de Jood in bet algemeen genomen
van nature vinniger, ijverzucbtiger en wraak-
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gieriger, kortom minder goedmoedig is dan
wij . De Joodsche god is dan ook een god der
wrake. En al zij n uit Talmoed en Sj oelchaan
`Aroech, het uit den Talmoed getrokken hand-
boek en kort begrip der Joodsche zedeleer, de
schoonste en aannemelijkste spreuken bij to
brengen, het Talmoedisme veroorlooft, of be-
veelt zelfs, den Jood door weer heel andere
uitspraken, met ons onbesnedenen zeer valsch,
onridderlij k en oneerlij k om to gaan. Het is
aan Israel, aldus de van dien verkeerden kant
genom ene Joodsche rechtzinnigheid, geoorloofd,
onrecht to doen aan den goof; wat een goof
bij voorbeeld heeft verloren, mag de Jood hem
niet eens weergeven. Zij nen broeder moet hij
het verlorene weergeven, niet aan een van
ons ; zijn god zoude het hem niet vergeven .
Eenen goof mag men to kort doen ; bij bere-
keningen bijvoorbeeld mag de Jood den onbe-
snedene bedriegen. „Met den reine handelt men
als een reine, met den verkeerde betracht men
de arglist_" (Ps. 18 : 27.) En zonder stille ver-
wensching geeft de echte Jood aan den goof
ook geen bescheid over de Wet. Wanneer met
eenen onbesnedene een Jood voor eenen Jood
om rechtspraak verschij nt, m oet de rechtspre-
kende hem, indien hij kan, overeenkomstig de
Joodsche wet gelijk geven, en tot den onbe-
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snedene zeggen, dat het zoo is volgens de
Joodsche wet ; ingeval de wet van de wereld-
lij ke volken den Jood gunstig is, moet men
hem gelij k geven, terwij 1 men tot den ander
zegt, dat bet zoo is volgens hunne wet. Is dit
niet bet geval, dan moet er list worden ge-
bruikt. Wanneer een goof, aan wien een Jood
geld schuldig is, zonder dat dims erfgenamen
daarvan lets weten, komt to overlij den, behoeft
de Jood niet to betalen, en zelfs berooving
van den onbesnedene is geoorloofd ; de goede-
ren van den goof zij n als bet prij sgegevene
wie het eerst komt, heeft er het recht op . Een
Jood mag eenen goof, die in doodsgevaar ver-
keert, niet redden ; toov sj ebbegoj im haroeg .
En wanneer een zoon van Israel ten voordeele
van eenen goof een getuigenis weet, dat ten
nadeele is van eenen Jood, en bij het gerecht
der goj im tegen den Jood voor den goof gaat
getuigen, wordt hij in den ban gedaan, bet-
geen beteekent, dat hij zoo mogelijk moet
worden vermoord . En tot de onkosten, die de
gemeente heeft gehad, om eenen verrader uit
den weg to ruimen, heeft ieder bij to dragen ;
hoe ver daarentegen de verraderlij kh eid en de
onbetrouwbaarheid van de rechtzinnige ge-
meente gaan mag in de goede, dat is ver-
keerde richting, leert het tot den Joodschen
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god op den grooten verzoendag gerichte Kol-
nidree-gebed, naar luid waarvan geloften geene
geloften en eeden geene eeden zullen zij n .

„Gij zult geen woeker nemen van uwen
broeder, wel echter van den vreemde," zegt de
Joodsche schrift . (Dent. 23 : 10.) ,,Maar gedenk
Jhwh uw god ; want hij is het, die u kracht
geeft, om vermogen to verwerven ." (Dt. 8 : 18 .)
„Wacht u ervoor, met de bevolking van het
land, waar gij binnenkomt, een verbond aan
to gaan." (Ex. 34 : 12 .) „Vraag mij slechts, en
ik geef u de volkeren ten erve, de einden der
aarde tot bezit ; gij zult ze verpletteren met
ij zeren knots, als garden eaten verbrij zelen ."
(Ps . 2 : 8-9 .) „Al de volken, die uw god Jahd
aan u overlevert, zult gij verslinden ; verschoon
ze niet." (Dt . 7 : 16 .) „Geene genade verleenen ."
(Dt. 7 : 2.) „Geene ziel in bet leven laten."
(Dt. 20 : 16.) „Want yolk en rij k, die u niet
willen dienen, gaan to gronde ; die volken zul-
len vast worden verwoest ." (Jez. 60 : 12 .) „Jaho
uw god heeft u gezegend, zooals hij u heeft
toegezegd, zoodat gij aan vele volken leenen,
maar zelf niet van hen leenen zult, en over
vole nation zult heerschen, maar zij niet heer-
schen zullen over u ." (Dt 15 : 6.) „Hot vermo-
gen der gojim zult gij eten, en pronken met
hunne heerlij kheid ." (Jez. 61 : 6.) In ons midden
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maakt hierva,n de uitlegging vanzelf eene we-
reldheerschappij der Joodsche listigheid, waar-
mede vergeleken de woorden „dom als een
goof" spreekwoordelij k zij n . En op eene geheel
eigenaardige wij ze is de Joodsch goddelij ke
belofte waar gemaakt ook of juist door het
vrij zinnige Jodendom, dat als internationaal
Jodendom overal dezelfde trekken vertoont, en
in het maatschappelij ke en staatkundige, in
handel, beurs- en bankwezen, in dagbladpers,
schouwburg en bioskoop, in arbeidersvergade-
ring en volksvertegenwoordiging, tot eene, ten
deele stillen ten deele openlij ken, doorslaanden
invloed en overwegende mach t is gekomen,
maar dien invloed en die macht niet heeft
verworven zonder de spreekwoordelij k Joodsche
volharding vol onbescheidenheid en listigheid,
noch ook zonder eene meer bedekt gehoudene
en min algemeen bedachte liefdeloosheid voor de
zeden, gebruiken en instellingen der onbesne-
denen ; eigenl ij k gezegde liefde voor onze belan-
gen, gemoedelij ke pieteit voor het Onze, het blij -
vende vreem de, zij n daarbij uiteraard zelden in
het spel geweest . De god der Joden heeft het ras
nu eenmaal (Lev . 20 : 26) afgezonderd van de an-
dere volken, die eigenlij k niet eens bestaan uit
menschen ; de echte Jood is ervan doordrongen,
dat alleen de Joden menschen hebben to heeten .
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„Gij wordt," aldus de Thalmoed met het oog
op Hez . 31 : 34, ,,menschen genoem d ; de andere
volken heeten geen menschen maar vee." „De
ziel der anderen," zoo leest men elders, ,,is
afkomstig van den onreinen geest, en daarom
heeten zij varkens." Eigenlijk mag dan ook een
`mensch' met ons gems gemeenschap houden .
En heeft zich het .internationals Jodendom, de
Alliance Israelite Universelle, die het Groot
Oosten van Parijs beheerschte, vooraan, met
ons varkens niettemin bemoeid, dan is dat ge-
beurd tot vrij making des Jodendom s, dat is tot
verwerving der aan de Joodsche geslepenheid
toekomende wereldheerschappij ; middel daartoe
was allereerst der Joden internationals geld-
macht, die best to vereenigen is met een com-
munistisch drij ven naar onzen kant, met het
maatschappelijk en staatkundig drijven naar
ophefhng van den eigendom der gojim . Daarbij
was er geen gemoedsbezwaar tegen stelsel-
matige prikkeling en aanvuring van het lagers
in ons allen, noch ook tegen eene onridderlij ke
en niets ontziende, nij dig radicals critiek, waarbij
heftig eenzij dig en zonder gevoel voor `onze'
maatschappelij ke samenleving al datgene be-
streden werd, of nog wordt, wat de gemeen-
schap der gojim in de voegen moest houden,
dock maatschappelijk en staatkundig niet was
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to bestendigen zonder terughoudende en zelfs
verbloemende rede bij den gemeenen man.
Joden hebben hunne deugden, en ik wil hier
niet geacht worden to spreken als der Joden
vij and ; ook ben ik o vertuigd dat vele, vele,
Joden ten onzent niet zonder schrik het hier
gesprokene zullen vernemen, geheel onschuldig
als zij zich voelen aan alien boozen toeleg tegen
ons en onze gelij ken . In ons midden namelij k
wonen duizenden van fatsoenlijke Joden, die
zich betrekkelij k gesproken wat ons betreft
niets hebben to verwij ten, eene elite, die zich
voor eigen deel en in eigen persoon niets be-
hoeft aan to trekken van het meeste, dat hier
is gezegd. Maar al warm de Joden tezam en
ieder voor zich edelsteenen, kol Jisrael chaberim ;
ze blij ven vreemdheden in ons onj oodsch orga-
nisme, onverteerbaarheden en onverwerkbaar-
heden, die in het Europeesche samenlevings-
gestel ziekelij kheid van gevoel en onwelzij n
veroorzaken, tot verettering toe . Van onzen
huize, van onze gemeenschap zij n zij nu een-
maal niet, al doen zij daarin mede ; reeds in
hat oude Alexandria der Ptolemeeen is aan de
Joden van regeeringswege een bij zonder kwar-
tier vergund, opdat zij daar, met vreemden
minder vermengd, deste beter naar eigen wet
zouden kunnen leven, en allereerst om niet



27

met ons to eten, zijn zij nog altoos verplicht
zich van ons afgescheiden to houden. De ander-
half millioen Joden van het Nieuw-York onzer
dagen worden door de Yankees naast hen of
om hen heen niet zonder voorbehoud als
Amerikanen gevoeld ; veeleer kennen de Ameri-
kanen onzer dagen in eigen boezem nu het
Antisemitisme, nadat zij van zoo lets vroeger
zelfs niet hadden gedroomd . Zoo blij yen de
Joden ook onder ons betrekkelijk ongelijk-
soortigen en vreemden, die als oostersche na-
turen zonder humor of zin voor het harm onische,
of reeds door hunne manieren, door hunne
drukheid, onbescheidenheid en opzichtigheden,
voor ons anderen van zelf hunne hinderlijke
eigenschappen hebben, en met hunne gave van
democratische opruiing de gemoedelij kheid der
Europeesche samenleving niet vermeerderen .
Als geheel genomen is bet van nature verkeerd
internationals Jodendom eene ged.uchte macht
gebleken tot ontwrich tends, ontbindende en
ontredderende revolutioneering ; to midden der
anderen, in wier instellingen hij overal en altijd
bet vreemde ziet en bestrijdt, is de Jood wel
verstandig vitter en of breker, maar geen ge-
moedelijk en hell brengend opbouwer . Hij is
geboren splij tzwam, speibreker en vredever-
stoorder, omwentelaar en anarchist

	

voor de
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anderen, en vermag of bedoelt in hat gedes-
organizeerde en to gronde gerichte Rusland
van zijn kahal geen uitgangspunt to maken
tot werkelij k harmonische verbetering der on-
joodsche toestanden aldaar ; allereerst aan bet
arme Rusland heeft hat Russisch eigendom
vernielende, dock daarbij eigen belang betrach-
tende, Jodendom der quasi-communistische
sowj ets als heerschende macht niets anders
gebracht dan ongeluk en gebrek, ontreddering
en ellende .

En terwijl op hat Russische tsarisme, de
Donaumonarchie en hat Duitsche rij k ge volgd
is wat wij weten, terwij i onder hat Joodsche
beleid in Rusland zoovelen vergaan van armoede,
honger en ellende, en overal in Europa, ook
in de Ententelanden, de teekenen des tij ds
eene donkere toekomst doen voorzien, zegt in
een overigens lofwaardig boek van dit jaar
over `hat rij k der betrekkelij kh aid', zooals die
wordt onderwezen in Hegels Encyclopaedia,
viscount Haldane, gewezen groot-kanselier van
hat Britsche rij k, gewezen voorzitter dus van
hat Heerenhuis aldaar, dat de wereld flu beter
is dan zij is geweest . Laat mij hier bijvoegen,
dat ikzelf dit niet eenzij dig zoude kunnen ont-
kennen . Maar de kunst is, of wordt tot, hand-
werk, zelfs fabriekswerk, en zal democratisch
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vergaan ; de godsdienst, onze godsdienst, is
dood, of gaat dood, en vermag weinig meer
tot verzachting en vertroosting, tot verzede-
lijking en veredeling der gem oederen ; zelfs of
juist de Europeesehe wetensehap lij dt aan on-
verteerbaarheid van eigen rij kd om, is bezig,
door de zelfverfi j ning van haar verstand zich
zel ve op to heffen, en raakt afgeleefd, orn to
verloopen in veelzij digheid van technologic .
Niet zonder nadeel voor ons gezam enlij k geestes-
leven ! En ook lord Haldane, mij n broeder in
Hegel, gewaagt van eene veranderende gezind-
h eid in m annen en vrouwen onzer dagen, waar-
door gevestigde overtuigingen onzekerder wor-
den, en de drij f kraeht, die in zulke overtui-
gingen plaeht to sehuilen, minder uitkomt .
Hij noemt het gevolglij ke verlies aanzienlij k .
Maar, vindt hij, het baat even weinig, hierover
to jammeren, als er een geneesmiddel voor de
hand ligt ; de gaping in de grondslagen der
oude overtuigingen is in groote mate door na-
denken ontstaan, en het is niet door opwek-
kingen van gevoel, maar door voortgezet na-
denken, dat er hoop kan zij n op aan vulling .
De democratic, het bestuur van hen, die zich
hebben to richten naar den algemeenen wil
des yolks, heeft de strekking, de geheele we-
reid door tot werkelijkheid to worden ; wij
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hebben hierorn ons yolk voor to lichten . Hoe-
veel ellende door stakingen en uitsl uitingen
en onrust zoude er zij n afgewend, wanneer er
genoeg was nagedacht ! Op de bekrom penheid
van het verschiet, zooals het zich tegenwoordig
aan den werkenden stand voordoet, zij n wij
eerst pas verdacht geworden ; opvoeding moe-
ten wij brengen aan hen, die door h un aantal
onze meesters zullen zij n, wanneer er wordt
gestemd. En wij hebben ook onszelven op to
voeden. Wij zullen zelve de verantwoordelijk-
heid dragen, ingeval bet vooruitzicht nbg drei-
gender wordt ; er is in onzen tij d nieuwe vraag
om beperking van persoonlij ke vrij heid in het
belang van de samenleving als geheel.

Dat eene democratic zonder de gevoelvolle
voorstellingen der oude overtuigingen de volks-
grondslagen mist van rech t, rechtvaardigheid
en goede zeden en met snelheid verwilderen
en vervuilen moet, heeft de verploerting van
de samenleving onzer dagen ons bereids bij
ondervinding geleerd . Verplichting tot betoom ing
van eigene begeerten en beoefening van recht-
schapenheid voelt in de menigte schier uitslui-
tend de kerkelijke geloovigheid ; „zonder open-
baring wordt het yolk bandeloos ." (Spr. 29 : 18.)
Zonder geloof, zonder Christus en God in de
wereld, op den duur in het yolk geen plichts-
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gevoel, en ook of juist eene zoo gezegd be-
schaafde menigte moet zonder plichtsgevoel in
het gemoed verwilderen. Tot ons en der me-
nigte verderf is in de laatste jaren die menigte
al to `verstandig' toegesproken ; alles, trouwens,
wat om to beginners wenschelijk en lofwaardig
heeten mag, verkeert zich als van zeif tot ver-
keerdheid, en zal op den duur zij ne bedenke-
lijkheid openbaren . Dit geldt ook van onom-
wonden verstandige voorlichting der menigte,
die niet zonder misversta,nd gelezen wordt of
aangehoord, en voor bet gemeene van `eigen
belang' vervulde gemoed aanleiding wordt tot
verwoesting van het gemeenschappelijk wensche-
lijke en heilzame. Zoo is de volksschool, die
door de burgerij zoo lang argeloos was bekos-
tigd tot geestelijke verheffing van het mindere
yolk, tot eene plaats geworden, waar de school-
meesters uit het yolk aan den staat hooger en
hooger `democratische' eischen hebben leeren
stellen, onder stelselmatige verloochening van
de burgerlijk malle lie,fde tot bet vaderland
zoo zij n volksschool, vrij heid van drukpers en
vrij heid van vereeniging en vergadering, tot
oorzaken geworden eener verkankering, die
alien gemoedelijken, voor de geheele natie
geldigen, gemeenschapszin uit de gemoederen
der menigte heeft doers verdwij nen . Wie heeft
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het vandaag nog niet leeren begrij pen, dat de
arbeidersklasse, juist met het oog op hetgeen
zij heeft leeren 1 ezen, met datgene ook, wat
zij in de volksvergaderingen ongehinderd ver-
neemt, in hare ooren, slechts opgevoed is en
ontwikkeld tot haat en nij d en dwarsdrij verij,
en nu als heerschende klasse geenen bloei van
het gemeenebest kan bevorderen, of ook slechts
gedoogen, maar in de bekrompenheid en kort-
zichtige partijdigheid van de betrachting harer
klassebelangen het peil der samenleving moet
naar beneden halen ? Al to duidelij k ook is
het, dat het `liberalisme', dat de ten onzent
nog heerschende vrij heid, een `burgerlij k begrip'
kan heeten, en dat de democratic, of onder
hare leuzen de xenocratie, die, tegen de burgerij
ten onzent in, flu nog die vrij heid op allerlei
wij ze misbruikt, in hare doorgedrevene en on-
voorwaardelij k heerschend gewordene eenzij dig-
heid zelve niets liberaals hebben zal, maar aan
de flu door haar misbruikte burgerlij ke vrij heid
tot fnuiking allereerst van `burgerlijkheid' den
doodsteek zal geven . De misbruiker der vrij heid
is van natuur een dwingeland . Dat het niette-
min van de hooger en ruimer of meer liberaal
ontwikkelden zoude of hangen, door voorlichting
der achterbuurt to verhoeden, dat de democratic
het vooruitzicht steeds dreigender doet worden,
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is een oordeel, dat mij in den gemoedelijk en
redelij k denkenden lord Haldane verbaast .
Heeft dan zij ne eigene bezadigde taal zooveel
ingang gevonden, of houdt hij zich maar zoo,
om hoop to laten ? Hij kan niet in ernst mee-
nen, dat arbeiders zich jets zullen laten bij-
brengen door voordrachten van zuivere billijk-
heid en redelij kheid . Het souverein geworden
maar onmondig gebleven yolk moet worden
opgevoed . Wie zal dit waarlijk verheffend, ver-
helderend en veredelertd doen? Wie zal ronduit
en stelselmatig en met goed gevolg onaange-
name waarheden zeggen tot oppermachtige be-
krompenheid en domheid ? De hebzuchtigen en
eerzuchtigen, die door het yolk vooruit en op
den rug des yolks omhoog willen ? Volksleiderrs,
volksredenaars, kunnen als mastklimmers niet
edeler blijken dan de hovelingen van voorheen,
die nog manieren hadden, en de platte ge-
meenheid van den gemeenen man moet de
maatschappelijke en staatkundige leiding zijner
leiders maken tot eene in haar wezen platte
en gemeene, tot eene ongemanierde onwaar-
achtigheid ; reeds de zoogenoemd beschaafde
stand is veel to oppervlakkig en to ordinair,
heeft veel to weinig geestelij ken diepgang, om
zich jets degelij ks to laten bij brengen, jets dat
wezenlij k en op den duur verruimt, verrij kt
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en veredelt . Zielzorg voor de oppervlakkige
menigte brengt flu al menigten mede van
lezingen en opstellen in vergaderingen, dag-
bladen en tij dschriften . Nu reeds echter is het
ook duidelij k genoeg, dat hierm ede de meer
ontwikkelden zich aan Jan Publiek en zijne
dwaasheid prij s geven, met bet opwekkende
gevolg, dat de gemeene man aanhoudend ge-
meener wordt. Want bij de menigte en voor
de menigte komt alles verkeerd terecht ; dat
alles lezen en schrijven leert, bederft bovendien
het schrij yen en spreken ook van de besten,
en tegenover de weinige stij lhoudenden onder
ons, tegenover het spreken en schrijven der
beteren, is bijv. de door de schoolmeesters na-
tuurlij k voorgestane en bevorderde `vereen-
voudigde' een machtig verstandig middel tot
democratische gemeenmakerij . Dat alles voor-
uitgaat naar beneden, dat alles plat en gemeen
wordt, is allereerst de verkeerde vrucht van
de oorspronkelijk toch zoo goed en liberaal
bedoelde, maar democratisch ontwikkelde, dat
is ontaarde, volksschool ; alles, trouwens, wat
ooit is bedorven, is op goede gronden bedorven .

De meerderheid der menschen is en blij ft de
dommere en min edele meerderheid. En hare
heerschappij is de overmacht eener kinderlij k
bekrompene en kortzichtige zelfzucht, die zich
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niet door onpartij dige redelij kheid last voor-
lichten en vermanen, maar het oor leent aan
illiberale voorspiegelingen en beloften, die nooit
zonder onwaarachtigheid en oneerlij kheid zij n .
Want verstandige redeneering, ook vinnig criti-
zeerende redeneering, kkn zuiver verstandig
blij yen, zoolang de `volksman' alleen aanmer-
kingen maakt ; stelligheid van verzekeringen,
voorspiegelingen en beloften brengt in het
maatschappelijke en staatkundige onwaarheid
mede en bedriegelijkheid. Zonder deze gaat
het echter in de `dem ocratie' niet . De lied en,
naar wie de gemeene man zal willen luisteren,
moeten miskenn en, dat een wij ze raad meer
waard is dan vele handen, moeten afgeven en
schimpen op `de anderen', de verdiensten der
anderen stelselmatig miskennen, en den arbeider
voorspiegelen, dat uitsluitend op kosten dier
anderen alles tot des arbeiders genoegen kan
worden ingericht en geregeld, tot aan de alge-
meene werkeloosheid toe. Want de arbeider
`mag' ontredderend staken op groote schaal,
en op even groote schaal `moet' in geval van
werkeloosheid de staat opkomen met onderstand ;
zoo verstaat de grondig democratisch geworden
gem eene man het recht en den plicht. Wie
dit begrij pt en tevens de onweerstaanbaarheid
beseft van de demoeratische beweging onzer
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dagen, die inderdaad de strekking vertoont,
zich over den geheelen aardbol uit to breiden,
gelooft niet meer aan eene zonnige toekomst
voor bet betere, hoogere en meer redele in ons
menschen ; hij acht voor de zuiverder voelenden
en de meer verlichten bet vooruitzicht een-
voudig donkey, allereerst in ons eigen wereld-
deel. Mij althans doen de teekenen des tij ds
eene kwade toekomst voorzien, waarin bet
democratiscbe droombeeld van menschheids-
geluk door heerschappij der minder waardig-
beden zal geworden zijn tot eene voor alien
zicht- en tastbare ongerij rndbeid, zonder dat
tocb die overmacbt der minderwaardigheden
zich last afschaffen . Geestelooze en grove uit-
wendigbeid van tecbnologische beschaving mag
eene lange wijle nog voortduren ; bet Euro-
peesehe westen heeft zijn besten tij d gebad .
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J. E. Erdmann's Abhandlung fiber Leib and Seele .
Hegel's Kleine Logik '~) §)	
Hegel's Philosophic der Religion

	

. I f 6 .75, II, 1 e
Hegel's Philosophic des Rechts
Hegel's Phaenomenologie	
Hegel's Encyklopaedie
Hegel's Geschichte der Philosophic

	

.

Voorts :

Fraenkel (Dr . J. M,), Antwoord aan Prof. Jelgersma
Meerum Terwogt (Dr . P. C . E.), Een Hollandsch

Franskiljon	
:Meerum Terwogt (Dr. P. C. E.), Meetkunde en Redeleer
Portret van Prof . Bolland, Cabinetformaat .

') Uitverkocht.
t) Opgenomen in 'Zuivere rede en hare werkelijkheid' .
§) Vormt hat eerste gedeelte der Encyclopaedia .
~`) Opgenomen in 'De natuur', 5de druk .

f 0.50
„ 1.90

1.80

,, 0.75

2.25
0.90
0.90

2.25
1 .50

3 .
3.25
1 .50
2.-
1 .40
2.50
1 .50
1 .50
3.25
2.75
5.50
8 .
12 .
12 .

0.60

0.25
0.50
0.50
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